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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

a. Kajian Karakteristik Siswa Sekolah Dasar  

Usia rata-rata anak di Indonesia masuk jenjang Sekolah Dasar pada usia 6-7 

tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Anak pada usia ini memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda tergantung perkembangan masing-masing. Ada yang senang 

bermain, senang bergerak, senang bermain dengan dengan teman dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu sebaiknya guru mengembangkan pembelajaran dengan 

menyesuaikan usia peserta didik, dengan cara mendesain pembelajaran yang 

menyenangkan dan mampu membuat siswa terlibat langsung pada proses 

pembelajaran. disamping itu perkembangan pesertas didik sangat berpengaruh pada 

proses pembelajaran.  

Adapun pandangan perkembangan kognitif menurut beberapa ahli. Menururt 

Keat (dalam Poerwanti, 2000: 36) menuliskan “Perkembangan kognitif adalah 

sebagai proses mental yang mencakup pemahaman tentang dunia, penemuan, 

pengetahuan, pembuat perbandingan, berfikir dan mengerti”. Adapun pendapat lain 

mengenai Perkembangan kognitif anak usia Sekolah Dasar menurut Piaget (dalam 

Desmita, 2009:104) berpeandapt bahwa “pemikiran anak-anak pada usia sekolah 

dasar itu masuk dalam tahap pemikiran konkret-operasional (congrete operational 

thought), yaitu dimana masa aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang 

nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya.” Sehingga pada 

dasarnya masa tersebut merupakan cara berfikir anak yaitu melalui benda nyata dan 
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juga pengalaman langsung. Anak pada usia sekolah anak sudah mampu berfikir 

secara logis hasil melalui sebuah kondisi dari pengalaman yang pernah mereka 

alami.  

Hal-hal yang harus diperhatikan selain perkembangan kognitif yaitu 

perkembangan bahasa, karena perkembangan bahasa sangat penting bagi peserta 

didik. Usia sekolah dasar merupakan masa berkembang pesat kemampuan 

mengenal dan mengusai perbendaharaan kata (vocabulary). Syamsu, dkk (2011:62) 

berpendapat “Pada awal masa kanak-kanak anak sudah menguasai sekiranya 2.500 

kata pada masa akhir (kira-kira usia 11-12 tahun anak telah dapat mengusai sekitar 

5.000 kata”. Oleh karena itu dengan telah dikuasainya kemampuan komunikasi dan 

membaca maka anak sudah gemar membaca atau mendengar cerita yang bersifat 

kritis (tentang perjalanan atau cerita rakyat dan lain sebagainya).  

Syamsu dkk (2011:63) berpendapat: 

Jika di sekolah perkembangan bahasa anak itu diperkuat dengan 

diberikannya mata pelajaran bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Siswa 

diharpkan dapat menguasai dan menggunakannya sebagai alat untuk 

(1) berkomunikasi baik dengan orang lain (2) mengekpresikan 

pikiran, perasaan sikap atau pendapat (3) memahami isi dari setiap 

bacaan (buku, koran, majalah atau refensi lain) yang dibaca.  

Sehingga guru maupun peneliti perlu mengetahui adanya demikian dengan 

tujuan mampu memahami karakteristik dari peserta didik. Adapun beberapa 

pendapat mengani tugas-tugas dan perkembangan menurut Havighurst 

(Sutirna, 2013: 74) “suatu tugas yang muncul dalam satu periode tertentu 

alam kehidupan individu. Tugas tersebut harus dihadapi, dikuasai, dan 

deselesaikan dengan baik”. Oleh karena itu tugas tersebut harus dikuasai 

dipelajari serta harus diselesaikan dengan sebaik mungkin. Jika tugas dan 
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perkembang diselesaikan dengan baik, maka akan membawa dampak yang 

positif bagi proses perkembangan selanjutnya.  

Havighurst (Desmita 2009:35), Tugas perkembangan anak usia dasar 

meliputi: 

(1) Menguasai ketrampilan fisik yang diperlukan dalam permainan 

dan aktivitas fisik. Membina hidup sehat. (2) belajar bergaul dan 

bekerja dalam kelompok. (3) belajar menjalankan peranan sosial 

sesuai dengan jenis kelamin. (4) belajar membaca, menulis dan 

berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. (5) 

memperoleh sejumlah konsep yang diperluka untuk berfikir efektif. 

(6) mengembangkan kata hati moral dan nilai-nilai. (7) mencapai 

kemandirian pribadi.  

Dengan adanya tugas perkembangn tersebut guru juga memiliki peran 

didalamnya yaitu memberikan bantuan untuk memberikan pengalaman yang 

konkret atau memberikan sebuah contoh gambar agar siswa mampu membangun 

konsep. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan tersebut bahwsannya tugas-tugas 

perkembangan, maka menurut peneliti media Pop-up cocok untuk untuk anak usia 

sekolah dasar. Karena pada usia tersebuta cara berfikir anak pada tahap oprasional 

konkret. Salah satunya yaitu memperoleh konsep yang diperlukan untuk berfikir 

efektif serta mengembangakn kata hati dan nilai moral yang ada. 

b.  Hakikat Pembelajaran Bahasa Jawa  

Beragam upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melestarikan 

kebudayaan pada masing-masing daerah, salah satunya salah satu adalah melalui 

pendidikan. Pemerintah memasukkan mata pelajaran muatan lokal sebagai mata 

pelajaran wajib yang ada pada jenjang Sekolah Dasar dan Menengah. Kemudian 

muatan lokal tesebut disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Salah satu 

muatan lokal pada pembelajaran wajib adalah mata pelajaran bahasa jawa. Hal ini 

bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia.  
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Berdasarkan UU No.20 tahun 2003 pembelajaran adalah proses interaksi 

antara guru dengan siswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oleh 

karena itu hakikatnya pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. Sehingga terjadi beberapa perubahan perilaku kearah yang lebih 

baik. Peran Guru dalam Proses pembelajaran sangat penting salah satunya adalah 

mengkodisikan lingkungan belajar agar dapat menunjang proses pembelajaran 

menuju kearah yang lebih baik. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran bahasa jawa adalah salah satu proses interaksi antara guru dan 

siswa dalam suatu lingkungan belajar agar dapat mencapai tujuan belajar yang telah 

ditetepkan dalam kurikulum yang ada yaitu muatan lokal. 

Hal diatas merupakan tindakan yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah 

dengan memasukkan mata pelajaran bahasa jawa kedalam mata pelajaran wajib. 

Menurut Santoso (2015:20) “Bahasa jawa merupakan simbol-simbol yang tercipta 

dan berkembang melaui kemampuan berfikir orang Jawa dan proses interaksinya di 

masa lampau hingga sekarang.” Berdasarkan pernyataan diatas bahasa jawa 

merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Bahasa jawa 

merupakan bahasa ibu atau bahasa yang pertama kali dipakai oleh seorang anak. 

Sehinggga anak akan menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun tidak dapat dipungkiri lagi banyak sekali orang tua yang akhir-akhir ini 

yang tidak lagi mengenalkan bahasanya pada anak. Orang tua cenderung 

menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain kepada anak.  

Cara pandang lain bahasa jawa juga memiliki arti kesopanan tersendiri hal ini 

yang membuat bahasa jawa berbeda dengan bahasa lainnya serta perlu untuk 

dipelajari. Kenapa bahasa jawa menurut peneliti memiliki adat kesopanan tersendiri 
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karena di dalam bahasa jawa ada beberapa tingkatan yang digunakan dalam 

berbahasa yang dinamakan unggah-ungguh basa. Dalam penelitian ini mungkin 

hanya dibahasas sepintas karena fokus peneliti pada aspek bercerita, namun tidak 

menutup kemungkinan dalam kegaiatan sehari-hari perlu juga diajarkan unggah-

ungguh basa pada siswa terutama pada tingkatan kelas rendah, karena pada 

rekaman Prolog juga menggunakan basa Krama.   

Uuggah –ungguh bahasa merupakan sesuatu adat kesopanan dalam bertutur 

serta dalam bersikap. Sehingga jika dalam bahasa jawa harus memperhatikan 

dengan siapa berbicara, dan siapa siapa yang diajak bicara. Secara garis besar 

unggah-unggah basa dibedakan menjadi 2, yaitu ragam Ngoko dan Krama. Sari 

(2016:12) Ragam ngoko digunakan oleh mereka yang sudah akrab dan orang tang 

lebih tinggi status sosialnya daripada lawan berbicara. Selain itu digunakan oleh 

yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Ragam ngoko memilki dua varian yaitu 

ngoko lugu dan ngoko alus. Serta terdapat juga Ragam Krama, ragam bahasa ini 

biasanya digunakan oleh orang yang hubunganya tidak terlalu dekat atau orang 

lebih muda kepada orang lebih tua serta yang kedudukan rendah ke yang tinggi. 

Ragam Krama dibedakan lagi menjadi dua yaitu krama lugu dan karma alus. Sekilas 

paparan tentang unggah-ungguh basa, penting kiranya untuk dipelajari dan 

digunakan pada saat pembelajaran maupun diluar pembelajaran.  

Berdasarkan pernyataan pada kurikulum bahasa, sastra dan budaya jawa SD 

Sari,( 2016:10) sesuai dengan kedudukannya bahasa daerah digunakan mempunyai 

fungsi sebgai berikut : 

1. sarana dalam membina sebuah rasa bangga terhadap pelajaran bahasa jawa. 

2. Sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan  
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3. Dalam rangka pelestratian dan pengembangan budaya. 

4. Sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk meraih dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni . 

5. Sarana penyebarluasan pemakaian bahasa jawa yang baik dan dan benar untuk 

berbagai keperluan dan menyangkut berbagai masalah.   

6. Sarana untuk pemahaman kesusastraan jawa 

Pernyataan diatas diperkuat oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur No.19 

Tahun 2014 pasal 2 bahwasaanya “bahasa daerah diajarkan secara terpisah sebagai 

mata pelajaran muatan lokal wajib diseluruh sekolah / madrasah di Jawa Timur, 

yang meliputi bahasa Jawa dan bahasa Madura, dengan kurikulum sebagaimana 

tersebut dalam lampiran. Kompeteni inti pada kelas 2 diantaranya:  

1. menerima menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya  

2. menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli dan 

percayadiri dalam berinteraksi dalam keluarga, teman, guru.  

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara (mengamati, mendengar, melihat, 

mambaca dan menanya) dan berdsarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai dirumah dan 

disekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual tentang bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

Jadi dengan adanya kompetensi tersebut. Kompetensi inti dikembangkan 

kedalam kompetensi dasar. Pada penelitian ini kompetensi dasar pada pelajaran 

bahasa jawa yang diambil adalah pada kelas II pada Kompetensi Dasar: 3.4 
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Mengenal, memahami dan mengidentifikasi teks cerita sederhana tentang kegiatan 

bermain di lingkungan rumah dan sekolah. 4.4. memperagakan isi teks cerita 

sederhana.  Dengan indikator: 3.4.1. Mengidentifikasi isi teks cerita Folklore (asal-

usul aksara jawa) dan 4.4.1 menceritakan kembali isi cerita folklore (asal-usul 

aksara jawa) . Pelajaran bahasa jawa sendiri menurut mencakup empat aspek 

penting yang harus dikuasai oleh siswa yaitu: membaca, menyimak, berbicara dan 

menulis. Pada Kompetensi ini siswa diminta untuk dapat memahami isi dari cerita 

yang telah disajikan dalam Pop-up. Sehingga siswa diminta untuk dapat 

mengidentifikasi isi dari cerita folklore. 

Materi yang disajikan dalam pelajaran bahasa jawa berisi tentang cerita 

folklore tentang Timbule aksara jawa, cerita folkore menurut kamus besar bahasa 

Indonesia folklore sebagai adat istiadat dan cerita rakyat yang diwariskan secara 

turun temurun, tetapi tidak dibukukan.  

Dundes (Danandjaja, 2002:1) menyebutkan dalam bukunya: 

folklore merupakan sebuah kata majemuk yang terdiri atas dua suku 

kata yaitu folk dan lore. Dalam bukunya Dundes menyebutkan 

bahwa folkl memilki arti sekelompok orang yang mempunyai 

kesamaan dari bentuk fisik, budaya, serta sosial, sehingga hal 

tersebut dijadikan pembeda dari kelompok orang lainnya. 

 Jadi folk adalah artinya dengan sekelompok orang yang mempunyai beberapa 

kesaamaan seperti fisik, budaya dan juga sosialnya, serta sadar akan adanya 

bermasyarakat. Sedangkan lore memiki arti tradisi dari arti folk, yang dimana 

terdapat artian sebuah tradisi yang ada dan dilakukan secara turun-temurun. Jadi 

jika diartikan folklore adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang 

dengan beberapa kesamaan seperti fisik, sosial maupun kebudayaan yang mana 

tradisi itu dilakukan secara turun-temurun. Jadi cerita folklore adalah cerita yang 
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ada dan berkembang di sekelompok orang yang memliki kebudyaan yang sama 

secara turyn-temurun.  

Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang populer dikalangan masyarakat 

setempat. Baik itu berupa cerita fiksi, dongeng ataupun bentuk yang dimiliki oleh 

suatu bangsa. Menurut Bascom (Agung, 2016:15) cerita rakyat dibagi menjadi 3 

golongan: 

1. Mite  

Adalah sebuah cerita prosa rakyat, dimana cerita tersebut dianggap benar-benar 

tejadi dalam kehidupan pada zaman dahulu. Biasanya dalam mite di Tokohi 

oleh para dewa atau bisa disebut sebagai makhluk setengah dewa. Mite 

menghisahkan tentang kejadian alam semesta, manusia, dunia, terjadinya maut 

dan lain sebagainya.  

2. Legenda  

Adalah prosa rakyat yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan mite, yaitu 

dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Berbeda dengan mite 

legenda ditokohi oleh manusia yang ada kalanya memilki sifat-sifat luar biasa.  

3. Dongeng  

Dongeng adalah sebuah cerita rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi 

didalam kehidupan yang sebenarnya. Biasanya di dalam sebuah cerita dalam 

dongeng tidak terikat waktu dan tempat kejadian sehingga dongen disebut 

sebagai cerita karangan yang dibuat-buat oleh manusia.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka cerita asal usul aksara jawa digolongkan 

kedalam cerita folkore jenis legenda. Karena cerita tersebut dipercaya benar-benar 

terjadi di sebuah kerajaan medhankmulang dan tokoh dalam cerita tersebut adalah 
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manusia yang memiliki kekuatan luar biasa. Tempat dan kejadinya pun terjadi pada 

masa lampau.  

c. Kajian Media Pembelajaran   

Proses belajar adalah komunikasi antara guru dengan siswa secara verbal 

ditempat dan waktu tertentu. Keberhasilan suatu pembelajaran tergantung pada 

bagimana guru mendesain sebuah pembelajaran dengan sebaik mungkin. Sehingga 

siswa mampu melakukan pengalaman langsung dari materi yang disajikan sehingga 

pembelajaran lebih bermakna. Maksud pengalaman dan bermakna misalnya: materi 

yang diajarkan tentang bagaimana proses terjadinya hujan, ekosistem didasar laut 

dan juga sistem pencernaan pada manusia. Hal semacam ini tidak bisa hanya 

membaca dan membayangkan. Dengan demikian tidak mungkin bagi guru dan 

siswa harus menyelam ke dasar laut secara langsung bahkan membeda pencernaan 

manusia secara langsung, maka untuk mempelajari materi tersebut memerlukan 

sebuah media pembelajaran.  

Kata Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

medium”. Secara harfiah, artinya adalah “peraturan atau pengantar”. oleh karena 

itu media dipahami sebagai perantara atau pengantar sumber pesan dengan 

penerima pesan. Ada beberapa pendapat atau konsep tentang media pembelajaran 

Rossi dan Braidle (Sanjaya, 2009: 163) “Media pembelajaran adalah seluruh alat 

dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti: radio, 

televise, buku dan sebagainya.” Hariono (2014: 48) “mendefinisikan media sebagai 

sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang 

berlangsung antara pendidik dan peserta didik.”  
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Jadi dari beberapa pengertian diatas Media merupakan segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Sehingga peran media dalam 

sebuah proses pembelajaran memiliki kedudukan sangat penting. Adanya media 

pembelajaran, siswa mampu memahami materi secara keseluruhan karena pada saat 

pembelajaran siswa tidak hanya membayangkan akan tetapi juga melakukan, 

melakukan bukan berarti siswa harus melakukan sesuai materi, akan tetapi peneliti 

mencoba menfasilitasi siswa dengan cara memberikan contoh gambar ilustrasi, 

dengan tujuan mampu mengantarkan siswa kedalam cerita tanpa harus 

membayangkan saja. Suleiman (Sudatha, dkk 2015: 22) klasifikasi media 

pembelajaran menjadi 3 antara lain:  

1. Media Audio yaitu media yang mengahasilkan bunyi atau suara. Media ini 

dapat menyampaikan pesan melalui bunyi atau surat. Contoh media jenis ini 

adalah radio dan tape recorder   

2. Media Visual adalah media yang menghasilkan bentuk atau rupa yang dikenal 

sebagai media peraga media visual dibagi menjadi dua jenis media yaitu (1) 

visual 2 dimensi dan (2) visual 3 dimensi.  

3. Media Audio visual adalah media yang dapat mengahsilkan rupa dan suara 

dalam satu unit media, contoh video, film bersuara, dan televisi  

Berdasarkan klasifikasi media diatas media Pop-up berbasis cerita Folklore 

merupakan jenis media audio visual karena media pop up disajikan dalam bentuk 

rupa dan suara. Bentuk rupa jika dibuka menghasilkan efek 3 dimensi dan audio 

jika pada saat pembacaan prolog menggunakan rekaman audio diselingi musik 

gamelan jawa. Kenapa demikian, agar siswa tidak bosan jika mendengar dan 
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memperhatikan cerita sampai selesai dari guru saja. Selain klasifikasi media, 

adapun manfaat media pembelajaran secara umum menurut Sumanto (dalam 

Akbar, 2013: 119)  

1. Menyaksikan benda atau peristiwa secara langsung pada masa lampau  

2. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi karena jarak, berbahaya 

atau terlarang. 

3. Memperoleh gambaran jelas tentang benda berukuran terlalu besar atau terlalu 

kecil.  

4. Mendengar suara yang sukar ditangkap oleh telinga Mudah membandingkan 

sesuatu 

5. Melihat dengan cepat sesuatu yang berproses dengan lambat  

6. Mengamati gerakan alat mesin yang sukar diamati secara langsung 

7. Melihat bagian yang tersembunyi. 

8. Melihat ringkasan suatu suatu rangkaian pengamatan yang lama 

9. Belajar sesuai kemampuan, minat, dan tempo masing-masing  

10. Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah dan cepat rusak dan sukar 

diwetkan  

11. Mengamati peristiwa yang sukar diamati  

Adapun pendapat lain dari Edgard Dale (dalam Sanjaya, 2008:208) 

bahwasannya media memiliki fungsi antara lain: 

1. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu  

2. Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu 

3. Menambah gairah dan motivasi belajar siswa  

4. Media pembelajran memiliki nilai praktis  
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Berdasarkan pemaparan manfaat dari beberapa ahli maka dapat disimpulkan 

bahwasannya media pembelajaran memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar. 

Karena mampu mengantarkan siswa kedalam materi yang sesungguhnya sehingga 

siswa mendapatkan gambaran yang konkret sehingga membuat pembelajran 

tersebut lebih bermakna. Selain manfaat media pada penelitian ini juga dijelaskan 

tentang prinsip membuat media pembelajaran. menurut Setyosari,dkk (dalam 

akbar, 2013: 117) 

1. Kesesuain media dengan tujuan pembelajaran 

2. Kesesuaian dengan karakteristik belajar. 

3. Dapat menjadi sumber belajar. 

4. Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan media efiseien terkait dengan waktu, 

tenaga dan biaya efektif terkait dengan kemampuan media sebagai alat bantu 

dalam pembelajaran. 

5. Keamanan bagi siswa. 

6. Kemampuan media dalam mengembangkan keaktifan dan kreatifitas 

pembelajaran. 

7. Kemampuan media dalam mengambangkan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan.  

8. Kualitas media.  

Berdasarkan penjelasan diatas, sebagai pertimbangan guru untuk membuat 

media pembelajaran atau alat peraga. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut, 

peneliti maupun guru mampu membuat media pembelajaran sesuai dengan kriteria 

yang ada. Salah satunya adalah tidak membahayakan siswa, pada fungsi media 

adalah untuk membantu guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga 



23 
 

harus aman dan tidak membahayakan peserta didik.  Karena pada dasarnya media 

pembelajaran sangat diperlukan untuk membantu siswa memahami materi yang 

diajarkan. Oleh karena itu peneliti ingin menciptakan sebuah media yang mampu 

menarik minat belajar siswa dengan tetap mempertimbangkan prinsip media 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

d. Kajian Media Pop-up  

Media pembelajaran adalah salah satu komponen penting dalam suatu 

pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajran yang diinginkan. Media 

pembelajaran dikelompokkan kedalam beberapa jenis baik bersifat dua dimensi dan 

tiga dimensi. Salah satu media yang berbentuk 3 dimensi adalah Pop-up. pop-up 

artinya muncul keluar. Sedangkan pop-up diartikan sebagai buku yang berbentuk 3 

dimensi yang mengandung unsur interaktif yang seolah-olah ada sebuah benda 

yang mucul dari dalam buku. Rober sabuda (dalam Darusuprapti, 2015:56).  

Media Pop-up didesain untuk memperkuat kesan yang ingin disampaikan 

dalam sebuah cerita sehingga mampu membuat pembelajran lebih bermakna. 

Dilihat dari tampilan visual yang memunculkan sebuah kejutan pada setiap halaman 

setidaknya mampu membuat siswa merangsang rasa ingin tahunya. Sebenarnya 

pop-up sangat beragam bisa bercerita tentang tumbuhan, hewan, letak geografis 

bahkan cerita folklore. adapaun kelebihan dari media pop-up adalah sebagai 

berikut: 

1. Sifatnya konkret dan realistic daripada menyajian secara verbal 

2. Dapat dijaikan sebagai salah satu contoh media pembelajaran karena dalam pop-

up ini penyajiannya menarik menghasilkan kejutan pada setiap halaman  
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3. Tampilan tiga dimensi menarik membuat siswa menunggu pada setiap halaman 

berikutnya sehingga rasa ingin tahu siswa bertambah. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan menjelaskan tentang penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Dalam kajian penelitian yang relevan peneliti berusaha 

menjelaskan posisi penelitiannya dengan melihat beberapa persamaan dan 

perbedaan pada penelitian terdahulu yang dirasa memiliki kemiripan.  

Tabel 2.1 Kajian Penelitian yang relevan  

Nama peneliti  Judul penelitian Persamaan Perbedaan 

 

Vivi isniati 

kuswardari  

 

pengembangan 

modul pop-up 

muatan lokal 

bahasa jawa 

wayang pandawa 

untuk Sekolah 

Dasar 

 Penelitian yang 

dilakukan sama-

sama membahas 

penelitian dan 

pengembangan  

 Penelitian tentang 

Pop-up bahasa jawa  

 

 Materi yang dibahas 

dalam penelitian 

kuswarnai tentang wayang 

pandawa, sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan saat ini tentang 

cerita folklor, timbale 

aksara jawa. 

 Penelitian yang dilakukan 

oleh kuswardani 

menggunakan Model 

Pengembangan Borg and 

Gall sedangkan pada 

penelitian yang akan 

dilakukan peneliti saat ini 

menggunakan ADDIE  

 Sasaran kelas yang akan 

dijadikan subjek penelitian 

adalah kuwardania dalah 

kelas V, sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakuakn adalah kelas II 

sekolah dasar.  

 

Rahma widiana  Pengembangan 

media 

pembelajaran 

kertu pinter 

bahasa jawa 

untuk pelajaran 

bahasa jawa kelas 

III SDN 

Caturtunggal 

Sleman Depok 

 Sama-sama 

penelitian dan 

pengembangan  

 Penelitian tentang 

bahasa jawa  

 

 Materi yang terdapat pada 

media yaitu mengenai 

ragam basa Ngoko, dan 

Krama 

 Model yang digunakan 

oleh rahma widiana Borg 

and gall  

 Sasaran kelas rahma 

widiana kelas III 
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Aghitshita Pengembangan 

media 

pembelajaran 

Buku Pop-up 

wayang tokoh 

pandawa pada 

mata pelajaran 

bahasa jawa kelas 

V SD 

 Sama merupakan 

penelitian dan 

pengembangan  

 Penelitian tentang 

pop-up bahasa jawa  

 

 Materi pada penelitian 

aghitshita tentang wayang 

pandhawa sedangkan pada 

penelitian saya tentang 

cerita Folklore timbale 

aksara jawa 

  Model penelitian pada 

aghitshita menggunakan 

Borg and Gall sedangkan 

peneliti sekarang 

menggunakan ADDIE  

 Sasaran kelas yang 

dilakukan oleh aghitshita 

pada kelas V, Sedangkan 

saya pada kelas II SD  
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C. Kerangka pikir

Kondisi Ideal 

1. Peraturan Gubernur Jawa

Timur no 19 tahun 2014

tentang mata pelajaran

bahasa daerah.

2. UU Nomor 20 tahun

2003 pasal 1 ayat 20

tentang pembelajaran

3. Guru dan siswa

diharapkan berpartisipasi

aktif dalam proses

pembelajran.

Kondisi Lapangan 

Bedasrkan hasil Observasi dan 

juga wawancara dengan pihak 

sekolah diperoleh informasi 

bahwasannya sekolah tersebut 

tidak memiliki media sama 

sekali dalam pembelajaran 

bahasa jawa khususnya kelas 2, 

sehingga pembelajaran hanya 

berfokus pada buku dan guru 

sehingga siswa kurang begitu 

aktif dalan pembelajaran  

Solusi 

Merancang media pembelajaran, 

sehingga pembelajaran terkesan 

tidak monoton  

Menerapkan hasil rancangan media 

pembelajaran yang telah dibuat  

Pembelajaran bahasa jawa terkesan monoton 

sehingga minat siswa kurang 

Pengembangan Media Pop Up Untuk Pembelajaran Bahasa Jawa Berbasis 

Cerita Folklor di Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 1 Malang 

Model ADDIE 
Analyze 

Design  

Development  

Implement 

Evaluate  


